Interešu izglītība

Skolas vēsture vārdos un skaitļos







1900.-1910.gadā –Ilūkstes apriņķa
Borovkas pagasta skolas dibināšana.
1918.gads- vienā ēkā strādāja četras
skolas: latviešu, ebreju, krievu, poļu.
1931.gads- skolu pārdēvēja par
Silenes valsts pamatskolu.
1982.gads- uzcelta sen gaidīta jaunā
skolas ēka, skola funkcionē kā vidusskola.
2003.gads- reorganizēta par pamatskolu.
2010.gads-realizēts skolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas
projekts.

Mēs šodien
Skolas direktore- Tatjana Klopova
Direktores vietniecesizglītības jomā- Tatjana Bojaruneca
audzināšanas jomā- Lūcija Voitkeviča
2015./2016. mācību gadā skolā mācās
62 skolēni, pirmsskolas programmu apgūst
17bērni.

Tradīcijas
 Zinību diena
 Dzejas dienas
 Rudens izstādes
 Vecāku dienas
 Lāčplēša diena
 Latvijas valsts dibināšanas
 dienai veltītie svētki
 Pulciņu atskaites koncerts
 Lieldienu svinēšana
 Mātes dienai veltītais koncerts
 Pavasara talka
 Absolventu vakars
 Valentīna diena
 Ziemassvētku eglīte
 Pēdējā zvana svētki
 Sporta diena
 Pirmsskolas grupas izlaiduma pasākums
Intere
 Gada noslēguma pasākums
 Izlaiduma vakars

Sporta pulciņš

Vizuālās
mākslas
pulciņš

Koris

Skola īsteno trīs izglītības programmas




Vokālais ansamblis

Pirmsskolas izglītības programma;
Pamatizglītības programma;
Pamatizglītības mazākumtautību
izglītības programma;

Deju pulciņš
Leļļu teātris

Iesaistīšanās projektos
Sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldību,
biedrību „Silenes stariņi” realizēti projekti:














ERAF projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana
Silenes pamatskolā” (2010.gada aprīlis- septembris).
Daugavpils novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu
projektu konkurss „Kopā būt’’ (‘’Domāt. Runāt.
Rīkoties”) (2011.gads).
ES
Mūžizglītības
programmas
Comenius
apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusējā
partnerība” projekts „Taciņa pagātnē” (01.08.2011.31.07.2013.).
Lauku attīstības programmas projekts „Skrudalienas
pagasta sporta bāzes uzlabošana” (2011.- 2012.)
Teterevu fonda projekts “Mēs palīdzēsim tev!
“(2013.gads).
Daugavpils novada projektu konkursa jaunatnei
„Uzlabojam savu ikdienu!” ietvaros projekts „Sporta
un atpūtas nometne „Atklāj sevi” (2013.gads).
Latvijas vides aizsardzības fonda projekts „Vides
nometne
„Zaļais
aplis”
(2014.gads).
Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda
projekts „Daugavpils novada jauniešu izpratnes
veidošana par novada dabas aizsargājamajām
teritorijām un vidi” (2014.gads ).
Daugavpils novada domes projektu konkurss „Kopā
būt” projekts „Brīvais laiks kopā ar
mums”(2014.gads ).
Monreālas latviešu sabiedriskā centra un Vītolu
fonda projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas
vēsturi”(2015.gads).
Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda
projekts „“Daugavpils novada jauniešu izpratnes
veidošana par cilvēka ietekmi uz dabu” (2015.gads).

Silenes
pamatskola
Skolas iela 19, c. Silene,
Daugavpils novads, LV 5470
Tālrunis 65439367
silenes.skola@skrudaliena.lv
www.skrudaliena.lv

